
Zápisnica č. 4/2018 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, 

konaného dňa 14.5.2019 
 
Prítomní poslanci:   Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Handzuš Marián, Láska Filip, 

Pachoň Marek 
Ospravedlnení poslanci:  - 
Starosta:   Hajko Martin 
Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Prerokovanie návrhu „Zmena a doplnok č. 3/2019 Územného plánu Obce Štôla“ 
6. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti od posledného zasadania OZ  
7. Schválenie členského príspevku pre OZ KIMBIARK so sídlom v Mengusovciach 
8. Schválenie rozpočtového opatrenia Obce Štôla č. 2/2019 
9. Rôzne: 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Hajko Martin a konštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zároveň starosta obce predložil 
program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva a  bod 9 „Rôzne“ doplnil o: 
9a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
9b) Žiadosť Jozefa Kantora s.r.o., Štôla 51 o zrušenie reštauračných služieb a ponechanie len 

barovej   časti t.j. predaj nápojov a pochutín  
9c) Informáciu starostu obce p. Hajka Martina o zverejnení zámeru prenajať nehnuteľnosť s.č. 

55 (dom služieb) za účelom poskytovania reštauračných služieb od 1. júla 2019 
9d) Žiadosť Ľuboslava Bafiu z Popradu o prenajatie priestorov v dome služieb 
9e) Zrušenie členstva p. Valeka Jána v komisii pre kultúru a šport 
9f)  Schválenie člena Kurpášovej Timey v komisii pre kultúru a šport 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle. 

 
2. Starosta obce p. Hajko Martin určil za zapisovateľku p. Schabjukovú Alenu a za overovateľov 

zápisnice určil p. Jackoviča Martina a p. Pachoňa Mareka. Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie. 

 
3. Do návrhovej komisie boli  zvolení:  p. Jackovič Martin, p. Pachoň Marek a p. Láska Filip. 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo zloženie návrhovej komisie. 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
4. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 19.2.2019 prevedenú kontrolórkou 

obce p. Hojnošovou Danou. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 19.2.2019 prevedenú kontrolórkou obce p. 
Hojnošovou Danou a konštatovalo, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 19.2.2019 boli 
splnené okrem uznesenia 3/2019/46 a 3/2019/47, ktoré sú v plnení. 
 

5. Starosta obce p. Hajko Martin informoval, že dňa 6.5.2019 bolo spôsobom v obci obvyklým 
zverejnené Prerokovanie návrhu „Zmena a doplnok č. 3/2019 ÚPN-O Štôla“ a dňa 14.5.2019 
o 16,00 hod. sa konalo verejné prerokovanie návrhu s výkladom spracovateľky Ing. arch. Márie 
Kollárovej. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

 
6. Správu kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany o vykonanej kontrolnej činnosti od posledného 

zasadania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie. 



7. Schválenie členského príspevku pre OZ KIMBIARK so sídlom v Mengusovciach. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo výšku členského príspevku pre OZ KIMBIARK so sídlom 
v Mengusovciach vo výške 500 €/rok. O navýšení členského príspevku nad 500 €/rok 
rozhodne obecné zastupiteľstvo.  

 
8. Rozpočtové opatrenie Obce Štôla č. 2/2019 zo dňa 14.5.2019 predložené ekonómkou obce p. 

Schabjukovou Alenou. Obecné zastupiteľstvo schválilo. 
 

9. V rôznom obecné zastupiteľstvo prejednalo: 
 
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce p. Hojnošovej Dany na II. polrok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo. 
 

b) Žiadosť Jozefa Kantora s.r.o., Štôla 51 o zrušenie reštauračných služieb a ponechanie len 
barovej   časti t.j. predaj nápojov a pochutín s oznámením, že od 1.6.2019 nebude 
poskytovať stravovacie služby pre dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so 
zrušením reštauračných služieb a ponechania len barovej  časti t.j. predaj nápojov 
a pochutín v dome služieb a zároveň zobralo na vedomie informáciu, že od 1.6.2019 
nebude poskytovať stravovacie služby pre dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo odporučilo 
starostovi obce p. Hajkovi Martinovi skončiť s Jozefom Kantorom s.r.o., Štôla 51  nájomný 
vzťah podľa čl. 7 bodu 1.-3. zmluvy o nájme a prenájme nebytových priestorov v dome 
služieb č. OS 278-001/2017 zo dňa 29.6.2017. 
 

c) Informáciu starostu obce p. Martina Hajka, že dňa 14.5.2019 bol zverejnený zámer 
prenajať nehnuteľnosť s.č. 55 (dom služieb) za účelom poskytovania reštauračných služieb 
od 1. júla 2019. Záujemcovia o prenájom uvedenej nehnuteľnosti  sa môžu prihlásiť 
v termíne do 29. mája 2019. O vybratí nájomcu rozhodne komisia. Obecné  zastupiteľstvo 
schválilo zámer prenajať nehnuteľnosť s.č. 55 (dom služieb) za účelom poskytovania 
reštauračných služieb od 1. júla 2019. O nájomcovi rozhodne komisia dňa 30.5.2019 t.j. 
vo štvrtok o 16,00 hod.. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu v zložení: p. Hojnošová 
Dana, Mgr. Bielik Tomáš, p. Jackovič Martin, p. Láska Filip a p. Pachoň Marek. 
 

d) Žiadosť p. Ľuboslava Bafiu z Popradu o prenajatie priestorov v dome služieb. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie.   
 

e) Zrušenie členstva p. Valeka Jána v komisii pre kultúru a šport z dôvodu rozviazania 
pracovného pomeru. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 
 

f) Schválenie člena Kurpášovej Timey v komisii pre kultúru a šport. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo. 

 
10. V diskusii na jednotlivé otázky a pripomienky odpovedal starosta obce p. Hajko Martin. 

 
11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 
Prijaté uznesenia predložené návrhovou komisiou 4/2019/49 – 4/2019/62 tvoria prílohu tejto 
zápisnice. 
 
Zapísala: Schabjuková Alena 
 

 
          Martin Hajko 
          starosta obce 

 
 
Overovatelia zápisnice: Jackovič Martin ................................................ 
 
    Pachoň Marek  .................................................  


